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PARECER DE CONTROLE INTERNO 

 

EMENTA: Contrato gerado a partir 

do Processo Licitatório na 

Modalidade DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 04/2023-CMNI. 

Objeto Contratação de Pessoa 

Jurídica, para Prestar Serviços de 

Assessoria Contábil Especializada 

em Contabilidade Pública para 

Atendimento as Necessidades da 

Câmara Municipal de Nova 

Ipixuna/PA. 

 

DOS FATOS 

 

Ocorre que chegou a esta Coordenadoria de Controle Interno, para manifestação, solicitação 

com justificativa para execução do CONTRATO referente ao processo licitatório de DISPENSA 

DE LICITAÇÃO para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos 

Profissionais de Assessoria, Capacitação e Consultoria Pública, de natureza singular, incluindo: 

Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à Transparência Pública, Escolha de 

servidores responsáveis em cada setor, Capacitação dos serviços escolhidos, Assessoria completa 

para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, Relatórios quinzenais de 

acompanhamento e implantação de toda tecnologia necessária para publicação constante das 

informações obrigatórias para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da 

Transparência (LC 131/2009), conforme exigências dos Tribunais de contas, Ministério Público e 

Outros. 

 

No caso em análise, como se induz dos autos, a escolha recaiu sobre a empresa JORGE LUIS 

DE OLIVEIRA - ME, representada formalmente por seu sócio, e a teor dos atestados de capacidade 

técnica juntados. 

 

Consta no presente certame: a) ofício solicitando a abertura do certame; b) justificativa da 

contratação do objeto/serviços; c) justificativa da modalidade de licitação escolhida; d) a proposta 

do licitante interessado e documentos da empresa em questão; e) despacho contábil informando a 

disponibilidade de recurso; f) despacho tesouraria atestando a existência de crédito orçamentário; 

g) declaração de adequação orçamentária e financeira; h) autorização para abertura do certame; i) 

cópia da portaria de constituição da comissão de licitação; j) autuação do processo; k) processo 

administrativo; l) minuta do contrato; m) parecer jurídico; n) termo de ratificação; o) contato; p) 

extrato de contato;  

 

O processo administrativo foi constituído com especificações do objeto a ser contratado 

obedecendo todas as normas legais, atendendo ao que dispõe a Lei 8.666/93. 

 

OBJETO/SERVIÇO: 
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Trata o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023-CMNI, para Contratação 
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria, 
Capacitação e Consultoria Pública, de natureza singular, incluindo: Diagnóstico e levantamento 
dos problemas atuais em relação à Transparência Pública, Escolha de servidores responsáveis em 
cada setor, Capacitação dos serviços escolhidos, Assessoria completa para coleta, revisão e 
publicação de material exigido por lei, Relatórios quinzenais de acompanhamento e implantação 
de toda tecnologia necessária para publicação constante das informações obrigatórias para 
atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), 
conforme exigências dos Tribunais de contas, Ministério Público e Outros. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Vale ressaltar que este parecer observa única e exclusivamente a legalidade da 

contratação por meio da modalidade de inexigibilidade. 

 

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal 
abaixo citado: 
 

 

“”Repetindo parcialmente dispositivos da legislação, prescreve o 

referido diploma legal o seguinte:”” 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...)  

II - para outros serviços e compras de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 

inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 

casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 

a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de 

uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 

1998) 
 

 

PARECER: 

 

Dada a necessidade de Capacitação e Consultoria Pública, de natureza singular, incluindo: 

Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à Transparência Pública, Assessoria 

completa para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, Relatórios quinzenais de 

acompanhamento e implantação de toda tecnologia necessária para publicação constante das 

informações obrigatórias para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da 

mailto:camara-novaipixuna@hotmail.com
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Transparência (LC 131/2009), conforme exigências dos Tribunais de contas, Ministério Público e 

Outros, a bem da continuidade dos serviços públicos essenciais, inadiáveis e de responsabilidade 

do Município. 

 
 

A Lei nº 12.527,  sancionada em 18 de novembro 
de 2011, regulamenta o direito constitucional  de 
acesso dos cidadãos às informações públicas e é 
aplicável aos três poderes da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios.  Esta Lei 
representou um importante passo para a 
consolidação do regime democrático brasileiro e 
para o fortalecimento das políticas de 
transparência pública.  

A Lei institui como princípio fundamental  que o 
acesso à informação pública é a regra, e o sigilo 
somente a exceção. Para garantir o exercício pleno 
do direito de acesso previsto na Constituição 
Federal,  a Lei define os mecanismos, prazos e 
procedimentos para a entrega das informações 
solicitadas à administração pública pelos cidadãos. 
A Lei igualmente determina que os órgãos e 
entidades públicas deverão divulgar um rol mínimo 
de informações proativamente por meio da 
internet.  

Os pedidos de acesso à informação podem ser 
encaminhados  pelo Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informações ao Cidadão (e-SIC). 

 

A Lei Complementar 131/2009  -  lei da 
Transparência - altera a redação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) no que se refere à 
transparência da gestão fiscal. O texto inova e 
determina que sejam disponíveis, em tempo real,  
informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  

 

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pela Câmara Municipal de Nova 

Ipixuna não deixa dúvidas sobre a necessidade da Contratação. Portanto não há objeção desta 

Coordenadoria para que o processo licitatório tenha sido realizado, haja vista que foi cumprido as 

determinações legais. 

 

CONCLUSÃO 

 

mailto:camara-novaipixuna@hotmail.com
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Conciliando a questão da oferta do menor preço, da Regularidade Jurídica, Fiscal e 

Previdenciária, a escolha recaiu sobre a empresa CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ Nº 23.792.525/0001-02, estabelecida na 

AV. SENADOR LEMOS, 791, SALA-1603, UMARIZAL, BELÉM - PA, CEP: 66.050-000, que 

melhor ofertou seu preço no valor global de R$ 14.280,00 (Quatorze mil e duzentos e oitenta reais), 

e está apta a fornecer os serviços  atendendo aos interesses da Administração Municipal.. 

 

Dessa maneira, consubstanciado na norma, doutrina e jurisprudência acima elencadas, opino 

favoravelmente a contratação direta por Dispensa de licitação da empresa acima referido para 

Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria, Capacitação e Consultoria Pública, de 

natureza singular, incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à 

Transparência Pública, Escolha de servidores responsáveis em cada setor, Capacitação dos serviços 

escolhidos, Assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, 

Relatórios quinzenais de acompanhamento e implantação de toda tecnologia necessária para 

publicação constante das informações obrigatórias para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências dos Tribunais de 

contas, Ministério Público e Outros. 

 

É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira responsabilidade 

e veracidade da Câmara Municipal de Nova Ipixuna, que tem competência técnica para tal, do 

Controle Interno, a função da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da 

administração pública municipal.  

 

É nosso parecer salvo melhor juízo. 

 

 

Nova Ipixuna - PA, 10 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Inácio Rodrigues Paixão 

Controlador Interno  
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